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Det bliver
godt igen

KOMMUNE

BADMINTON

KIRKEN

Nye byggegrunde er
på vej

Spillertøj til
ungdomsafdelingen

Afsked med
Anna Sofie

• Flytning af
fabriksmaskiner
• Flytning af tanke og både
• Bakseopgaver

• Flytning af sommerhuse,
pavillioner ect.
• Alle former for
kranopgaver

VP IndustriService
- dit hold i ryggen!
Øget efterspørgsel på vores IndustriService

Vores team af montører og teknikere er erfarne og dygtige folk, der er vant til at løse opgaverne. Som regel
på stedet - med hurtighed, ﬁngersnilde og kreativitet
- og samtidig har de et stort hold i ryggen hjemme på
fabrikken. Derfor har du altid 30 mands samlede ekspertise og erfaring til rådighed, når VP IndustriService
rykker ud.

IndustriServic

e

75 65 33 99
VP IndustriService spænder vidt og tilbyder alt fra service,
vedligehold og reparation på maskiner og anlæg, til smedeopgaver af enhver art. Situationen eller opgaven bestemmer, hvordan vi sammensætter det konkrete team, så du
er sikret, at VP IndustriService løser opgaven optimalt.
Vil du vide mere om, hvad du kan forvente - og forlange - af
VP IndustriService, så kontakt os på telefon 75 65 33 99.

Dit hold i ryggen

IndustriService
Hotline · Partner

75 65 33 99

· Agentur

VAGN PEDERSEN
Værktøjs- og Maskinfabrik a/s

Smedebakken 12, Hatting, 8700 Horsens, Telefon 75 65 33 99

ToucheReklame.dk

Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666
www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk
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Det bliver
godt igen
Af: Anni Østergaard Clausen

NÆSTE NUMMER
HattingBladet udkommer næste
gang i slutningen af februar 2021.
OBS: Deadline for næste nummer
er søndag 31. januar 2021.
Kommende deadlines:
31.01.2021
25.04.2021
Redaktionen opfordrer på det
kraftigste til, at disse deadlines
bliver overholdt. Således kan
vi få produceret bladet i tide
til de relevante tilmeldinger,
der skal medtages i bladet.

Stof til HattingBladet - Sådan!
Artikler skal afleveres i et helt
almindeligt word-dokument.
Undgå at bruge rammer, wordart illustrationer, indsætning
af billeder osv. Aflever blot
teksten så simpel som muligt.
Billeder skal afleveres som jpegfiler og i højest mulig opløsning.

Året 2020 kommer til at gå ind i
verdenshistorien som et noget dystert
kapitel. Det kommer vi ikke udenom.
Efteråret anno 2020 kan det til tider
være svært at holde modet oppe. Det er
i hvert fald ikke medierne, der har løftet
vores humør med Metoo-sager, terror,
et mildest talt kaotisk amerikansk valg
og naturligvis den altoverskyggende
Corona virus, mink-sagen osv. osv.
Ferier og fester er blevet aflyst på
stribe. Og vi ved ikke, hvornår vi får
vores hverdag tilbage og igen kan gøre,
som vi vil og plejer. Når vi nu også er i
årets bogstaveligt talt mørkeste periode
er det måske ikke så underligt, hvis vi
lejlighedsvis føler lidt Corona Blues.
Midt i tristessen må vi prøve at favne

det positive i og omkring os.
Hvis vi kigger os omkring i Hatting,
kan vi da se, at byen ikke er gået i stå.
Som du kan læse mere om i bladet her,
arbejder Horsens Kommune på nye
grunde og en sikker cykelvej mellem
Hatting og Horsens.
Som man siger: »Det skal være skidt
før det kan blive godt«. Det passer
meget godt med den trafikale situation
i Hatting, som har været præget af lukkede indfaldsveje, skiftende vejspærringer og lysreguleringer. Og hvor
irriterende de end kan være, er det nu
rart at tænke på, at der udvikles og ikke
afvikles i Hatting.
Og på den anden side af alt dette kan
vi se frem til at nyde resultatet. Når det
bliver godt igen.

Får du HattingBladet?
HattingBladet udkommer i Hatting Sogn. Hatting Y’s Men’s Club, sørger for
omdeling af bladet. Du kan kontakte distribution@hattingbladet.dk, hvis du
ikke får bladet. Bladet kan desuden afhentes i SuperBrugsen,
i cafeteriet i Hattinghallen og i Hatting Kirke.

HattingBladet
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Flot opbakning i en svær tid
Af: Bente Hansen
Efteråret er over os. Dagene bliver
kortere og vi skruer op for varmen og
hyggen i stuerne rundt omkring.

Bestyrelsen
Formand
Heidi Christiansen
27 20 36 77
Kasserer
Tina Van Deurs Pedersen
40 16 31 63
Sekretær
Christina Nielsen
40 50 85 87
Medlem / Teknisk ansv. Forsamlingshuset
Brian Ejlersen
20 96 75 89
Arne Mikkelsen
40 95 81 78
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09
Medlem
Christian van Deurs Jensen
30 78 12 41
Medlem
Bente Hansen
23 71 81 09

Ønsker du at støtte Hatting Borgerforening og
forsamlingshuset, kan du indbetale det årlige kontingent på 150 kr. på reg.nr. 1551 konto nr.
5265715747 ELLER MobilePay 14202
VIGTIGT! Husk at skrive GADENAVN og NR. i tekstfeltet, så vi kan registrere dit medlemskab. Ønsker
du at betale kontant, så kontakt kasserer Tina
van Deurs Pedersen på telefon 40 163 163 for
nærmere aftale.
Udlejning af Hatting Forsamlingshus:
Udlejning af forsamlingshuset sker online via www.
hattingbladet.dk
Kontaktperson:
Heidi Jensen
40 17 64 27
gastong1@profibermail.dk
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For Borgerforeningen er det normalt
en tid med flere arrangementer på
plakaten, men - som med alt andet - er
intet, som det plejer i år. Vi har desværre
aflyst både fællesspisning og herrefrokost som følge af corona, og har dermed
også mistet en del indtægter, som normalt går til driften af Hatting Forsamlingshus og fremtidige projekter.
I kølvandet på aflysningen af herrefrokosten kom VP Maskinfabrik og
VP stål med en opfordring til dem med
billet til herrefrokost, om at donere billetten til borgerforeningen.

Flere ærgerlige aflysninger
Corona er over os og vi har derfor - i
samråd med Y’Mens Club, Hatting og
SuperBrugsen - besluttet at aflyse årets
juletræstænding ved SuperBrugsen i
november måned.
Byens juletræ vil naturligvis blive
tændt alligevel.
Vi aflyser desværre også Borgerforeningens traditionsrige nytårstaffel,
da vi ikke kan afvikle arrangementet
forsvarligt under de gældende restriktioner.
Nytårstaffel i forsamlingshuset er
normalt et tilløbsstykke, hvor naboer,
venner, familie, og kolleger mødes for

VP Maskinfabrik/VP Stål ønsker at
give Hatting Borgerforening et beløb
svarende til de donerede billetter. En flot
gestus og rigtig mange har valgt at donere sin billet. Det betyder, at vi i alt har
fået 15.200 kr.
Mange, mange tak til alle mand og
til VP Maskinfabrik og VP Stål for den
store støtte - det er vi taknemmelige for.
Skulle I komme forbi vores fine,
gamle forsamlingshus, så send lige en
kærlig tanke til Christian og Arne, som
har malet dørene med stor, stor ildhu og
entusiasme.

at ønske hinanden et godt nytår over
en bid mad, som er sponseret af SuperBrugsen. Det er vemodigt at aflyse
begge arrangementer, og vi håber at se
jer alle til næste år.

Årets kontingent-vinder er
udtrukket
Man har igen i år haft mulighed for
at vinde et gavekort til Superbrugsen i
Hatting på 300 kr, når man har betalt sit
kontingent til Borgerforeningen.
Vi har trukket en vinder, og det blev
René Petersen, Præstemarksvej 8.
Stort tillykke!
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Nyt fra kirken

Farvel og tak - En kærlig afsked med Hatting
Af: Anna Sofie Andersen
Vi skal flytte. Det er mere end 22 år
siden, vi prøvede det sidst. Dengang var
vi fire – to børn, to voksne. Siden, i Hatting, blev vi syv – fem børn, to voksne.
I dette efterår er vi igen fire, der skal
flytte, tre er fløjet fra reden.
Ingen af os har ikke boet noget andet
sted så længe, som vi har boet i Hatting.
Byen er på alle måder blevet ”hjem” for
os, og det er med blandede følelser, vi
bryder op, men hver ting har sin tid, og
tiden til at sige farvel til Hatting er nu.
Og vi siger ikke bare farvel. Vi siger
farvel – og tak! For det er gode år, vi har
haft her som familie, og det er gode år,
jeg har haft her som præst.
I sognet bor der omkring 2000 sjæle,
som tilsammen rummer mange verdener, mange drømme, mange hændelser,
gode og svære stunder. Som præst er
jeg kommet tæt på alt det - kommet tæt
på mennesker i alle mulige og umulige
situationer. Og jeg vil gerne sige tak til
jer, som lod mig komme tæt på, som har
lukket mig ind i jeres hjem og jeres liv
for en kortere eller længere stund.

Tak til jer som er kommet i kirken om
søndage, altid eller en gang imellem - I
har betydet alverden for mig. I har været
gode til at lytte, og det har ansporet mig
til vedblivende at gøre mig umage.
Tak til alle jer som har ladet jeres børn
døbe, komme til babysalmesang, blive
konfirmeret, som har holdt bryllup, og
som har betroet mig at forestå afskeden
med jeres kære.
Tak til jer som jeg har spist spaghetti
med, set film med, siddet til foredrag
med.
Tak til børne-, mellem-, voksenkoret
og bandet for sang og musik. Tak for
konfirmander og minikonfirmander for
det liv og de tanker I har bidraget med.
Tak til kollegaer og alle ansatte ved
Hatting Kirke for det fornøjelige samarbejde. Tak til menighedsrådet for opbakning af en helt særlig og værdifuld karakter. Tak til alle de frivillige omkring
kirken. Tak til børnehaven, dagplejere,
skolen, Hatting Centret og det foreningsliv, som binder byen sammen på
kryds og tværs, og som altid har været
klar til at løfte en fælles opgave for byen.
Det er ganske særligt at være præst i
et sogn, hvor der er så god opbakning

og så positiv en indstilling til kirken.
I Frankrig har man et ordsprog, der
hedder ”Partir – c’est mourir un peu” –
at tage afsked er at dø en smule – sådan
føler jeg det også – en del af mig bliver
tilbage, men med mig tager jeg taknemmeligheden, over de udfordringer og
den hjælp og den frihed jeg fandt som
præst i Hatting.
Jeg skal stadig være præst, fremover
i Trinitatis sogn i Fredericia. Vi bliver
boende i det midtjyske, nu på vores eget
sted, hvor rammerne ikke er så flotte
som i præstegården, men vi kan også
her nyde en have med frugttræer og god
plads.
Jeg ønsker jer alt godt videre frem.
Kærlig hilsen
Anna Sofie
Helle Margrete Krogh er pr. 1. november
konstitueret som præst i Hatting på 50 % i
resten af året. Helle Margrete Krogh træffes
på embedets tlf.: 75 65 31 05
Se mere på side 8.

HattingBladet

•6•

November 2020 • nr. 4

Nyt fra kirken
Konfirmation 2020
Så blev det endelig tid til konfirmation i Hatting Kirke.
Søndag den 13. september blev årets hold konfirmeret - i to
omgange, den ene halvdel kl. 9.30 og den anden kl. 11.00.
På billedet herunder ses konfirmanderne sammen med sognepræst Anna Sofie Orheim Andersen.

Aftenens program ser således
ud:
Kort indledning til aftenens film
• Film • Pause med et stykke
brød, øl, vand og kaffe (pris kr. 20,-) • Samtale.

Lysgudstjeneste
Tirsdag den 2. februar er det kyndelmisse. Den dag er vi halvvejs gennem den mørke vinter, og lyset begynder at vende
tilbage. Det fejrer vi med en lysgudstjeneste i Hatting Kirke,
søndag den 31. januar kl. 16.00. Gudstjenesten afvikles i fællesskab med Hattingspejderne, som denne dag også aflægger
spejderløfte.

Babysalmesang

Øverst fra venstre:
Viktor Dalby, Martin Bie Kristensen, Rasmus Friis Gudiksen,
Mads Boisen, Viktor Mark Gottlieb, Frederik Skjøtt Sørensen,
Mikkel Bøje Stobberup,
Lærke Elfrom Dreier, Kasper Hjersing Olesen, Anna Marie
Vestergaard, Jonas Strandbæk Mikkelsen, Frederikke Kjær
Bach, Matthias Hedegaard Nielsen

Gudstjenester Juleaften
Den 24. december afvikler vi fire gudstjenester:
Gudstjeneste for børn kl. 11.30
Gudstjeneste kl. 13.00
Gudstjeneste kl. 14.30
Gudstjeneste kl. 16.00
Vi kan være 110 personer per gudstjeneste inde i kirken, og
her synger vi ikke fællessalmer, men lader organist og kirkesanger stå for sang og musik. Uden for kirken på kirkegården
vil der i dagens anledning være opsat skærm og højtalere,
så man kan følge med gudstjenesten inde i kirken, hvis man
er kommet på et tidspunkt, hvor der ikke er flere pladser til
rådighed, eller hvis man evt. foretrækker at stå udenfor, hvor
man naturligvis gerne må synge med på julesalmerne.

Filmaften
Torsdag 14. januar kl. 19.00 viser vi en særligt udvalgt film i
konfirmandstuen. Filmens titel og omtale findes på kirkens
hjemmeside: www.hattingkirke.dk
Vi starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.00.

For babyer imellem 3 og 10 mdr. og deres forælder.
Salmesang ledes af Birgit Jacobsen. Forløbet strækker sig over
6 uger. Første gang er onsdag den 17. februar og derefter mødes vi de følgende 5 onsdage.
Hver gang kl.11 i kirken og med efterfølgende kaffe/te i præstegården.
Vi beder om tilmelding til Tove Schack. E-mail: schack-nielsen@profibermail.dk

1

Kristen dom og politik - skal det skilles ad?

Foredrag med Tove Videbæk i konfirmandlokalet mandag
den 22. februar kl. 19.00. Arrangeret af Hatting Y’s Mens Club
og Menighedsrådet.
Kaffe og kage 20 kr.
Tove Videbæk er tidligere Medlem af Folketinget, tidl. Direktør, tidl. Landsformand for Hospice Forum Danmark.
Tove Videbæk etablerede i 2012 organisationen Børnenes Liv,
som kæmper for at give flest mulige gadebørn i Nicaragua
husly, uddannelse og omsorg.
Ud over diverse aktiviteter og forpligtelser holder Tove Videbæk foredrag om sine mange aktiviteter og kristne værdier.K

Sogneaften i Torsted Sognehus
Hatting Menighedsråd henviser til sogneaftner i Torsted
Sognehus. Der er ingen tilmelding, men adgang efter først til
Kirke/mølle princippet.
26. januar kl. 19-21 i Torsted Sognehus
Lone Vesterdal: ”Robust”
Sognepræst Lone Vesterdal fortæller om robusthed, der inden
for de seneste 20 år har udviklet sig til et massivt forskningsfelt, og der er svar i hyldemeter af litteratur. Det siger i sig selv
noget om, at mennesker har brug for et sted at hente kræfter.
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Nyt fra kirken
Menighedsrådet
Når det kommer til de mest afgørende områder i vores liv,
sundhed, trofast kærlighed fra vores nærmest, et langt liv, kan
vi ofte være uden indflydelse. Vi bliver ikke spurgt, om vi vil
miste, være syge eller angste. I de situationer er der en enorm
lettelse i at sige, at ”her er jeg magtesløs, her må en anden
træde til”.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

1

Konfirmation 2022

I 2022 er der konfirmation i Hatting Kirke fredag den 13. maj.

Gudstjenesteliste

December

Søndag 6. kl. 9.30
2. s. i advent
Torsdag 10. kl. 10.00
Julegudstjeneste
for før-skolebørn
Søndag 13. kl. 9.30
3. s. i advent
Fredag 18. kl. 10.15/11.15
Julegudstjeneste
for skolen
Søndag 20. kl. 9.30
14. s. i advent
Tirsdag 22. kl. 13.30
Julegudstjeneste på
Hatting Centret
Torsdag 24. (se omtale)
Kl. 11.30 Juleaften for
børn
Kl. 13.00 Juleaften
Kl. 14.30 Juleaften
Kl. 16.00 Juleften
Fredag 25. kl. 11.00
Juledag

Lørdag 26. kl. 19
2. juledag
Torsdag 31. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste.
Derefter champagne
i våbenhuset

Januar

Fredag 1.
Nytårsdag - ingen
gudstjeneste i Hatting
Søndag 3. kl. 9.30
Helligtrekongers søndag
Søndag 10. kl. 9.30
1.s.e.h.3 k.
Tirsdag 17. kl. 9.30
2.s.e.h.3 k.
Søndag 24. kl. 9.30
Sidste s.e.h.3 k.

Søndag 31. kl. 16.00
Septuagesima.
Kyndelmissegudstjeneste
i forbindelse med
spejdernes nytårsparade.

Det nye menighedsråd, som er valgt
i Hatting Sogn består af følgende:
Kaj Hüttel
mobil 28 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk

Kristian Duch
mobil 40 34 28 44
kristian@duch.as

Erhardt Nielsen
mobil 40 10 11 51
erhardtnielsen@enhatting.dk

Karl Johan Hoe
mobil 21 83 13 39
hoehatting@hotmail.com

Arne Jacobsen
mobil 61 67 11 02
arnejacobsen02@gmail.com

Konstituering af rådet og fastlæggelse af kommende menighedsrdsmøder
sker på Menighedsrådsmødet tirsdag
den 24. november kl. 18.30.

Grethe Hummelshøj
mobil 29 93 33 45
grethehum@gmail.com

Hatting Kirkes personale

Februar

Søndag 7. kl. 9.30
Seksagesima
Søndag 14. kl. 9.30
Fastelavn
Søndag 21. kl. 9.30
1. s. i fasten
Søndag 28. kl. 19.00
2. s. i fasten

Sognepræst
Helle Margrete Krogh er pr. 1. novem-

ber konstitueret som præst i Hatting på 50
% i resten af året.
Helle Margrete Krogh træffes på embedets
tlf.: 75 65 31 05

Præsterne i Torsted
Sognepræst Sara Klaris Huulgaar
Tlf. 21 54 72 71 – Email: sakh@km.dk
Sognepræst Kim Clemmensen
Tlf.: 2122 0464- E-mail: kc@km.dk
Sognepræst Anne Kobberø
Tlf. 42 95 35 32 – E-mail: ako@km.dk

Kirkekontoret

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle
gudstjenester, sogneaftener og lignende
arrangementer.
Bestilling af kirkebilen
kan ske ved henvendelse
til kirkekontoret i kontorets åbningstid, dog
inden fredag kl. 12.

Åbent: tir-fre 9.00-13.00,
tors. tillige 16.00-18.00
Tlf: 75 64 23 64
Email: hatting.sogn@km.dk
Hatting sogns kirkekontor er
lagt sammen med Torsted
sogns og findes på adressen:
Ørnstrupvej 23, 8700 Horsens.

Kirkekontoret (fortsat)
Kordegn Ove Bruun
Email: okbr@km.dk
Kordegneassistent Søren Gellert

Graver
Gert Løvlund Pedersen
Østerhåbsvej 72, Hatting
8700 Horsens
Privat tlf: 20 41 80 16
gert.birthe@outlook.dk
Graverkontoret
Tlf: 40 17 35 46
hattingkirkegaard@mail.dk

Gravermedhjælper
Birgit Boisen

Tlf: 26 19 95 57
bibo@profibermail.dk

Kirkesangere
Ulla Andreasen
Tlf: 86 53 13 81

Lotte Stærmose
Tlf: 30 64 96 86

Organist
Birgit Jakobsen
Tlf: 21 54 68 12

HattingBladet

•8•

November 2020 • nr. 4

Nyt fra kirken

Afsked med sognepræst Anna Sofie Andersen
Af: Erhardt Nielsen, formand for Hatting menighedsråd
Ved aftengudstjenesten i Hatting Kirke søndag
den 25. oktober tog vi officiel afsked med Anna
Sofie efter mere end 22 års tjeneste i Hatting.
I min hilsen til hende ved afslutningen af gudstjenesten understregede jeg hendes mange kvaliteter
såsom hendes gode prædikener – hendes nærvær
og støtte til sognebørn i vanskelige tider og ved
livets afslutning – hendes evner som en god skuespiller til at fastholde børnenes opmærksomhed ved
spaghettigudstjenester og som en troværdig samarbejdspartner for øvrige ansatte og menighedsråd.
En stor og varm tak til Anna Sofie for hvad hun
har givet os og med de bedste ønsker for fremtiden
for hende og hele familien.

Præsteembedet i Hatting
Nyt fra menighedsrådet:
Provst Annette B. Bennedsgaard har per 1. november konstitueret sognepræst Helle Margrethe Krogh som 50% præst
i Hatting pt. indtil udgangen af året. Helle er samtidig 50%
sognepræst i Brædstrup-Tønning-Træden- Grædstrup-Sønder
Vissing Pastorat, hvor hun har været ansat siden august 2019.

Fræsning Græssåning

Private og Industriområder

Helle Margrethe Krogh vil i Hatting hovedsageligt tage sig af
begravelser, konfirmander og gudstjenester på Centret samt
enkelte gudstjenester i Hatting Kirke.
Herudover vil Torsted præsterne og provsten være vores præster på de fleste søndage og gennem Julens helligdage.
Provsten vil på et møde i Hatting den 24. november med det
nyvalgte menighedsråd redegøre for sine planer vedrørende
ansættelse af en ny præst i Hatting i løbet af første halvår 2021.
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Supercykelstien står klar til brug i 2021
Af: Anni Østergaard Clausen
Nu hvor Østerhåbsvej igen blev farbar, er det blevet synligt for alle, at det
går godt fremad med etaleringen af den
supercykelsti, som skal sikre cyklister en
tryg og sikker rute direkte til Horsens
centrum. Kommunen informerer, at
arbejdet skrider frem som planlagt og
de forventer at kunne overholde tidsplanen. Dermed skulle cykelstien stå klar til
brug til maj næste år.
Stien bliver den første i et net af supercykelstier i kommunen. Også Egebjerg, Lund, Nørrestrand, Højvang og
Bankager bliver med tiden forbundet til
Horsens Midtby via supercykelstier.
Som kortet viser, er der på dele af
strækningen mellem Horsens og Hatting i forvejen cykelstier, som nye stier
bliver bygget sammen med, så det bliver
til én sammenhængende stiforbindelse.
Belyst og med sikre krydsninger
Supercykelstien bliver asfalteret og
anlagt i sit eget spor, der er adskilt fra
biltrafikken. På den nye strækning bliver bliver der kun få krydsninger med
øvrig trafik, og cyklisterne kommer til at

kunne krydse Ringvejen via en ny stitunnel. På den del af strækningen, som
går gennem skovområder, bliver der sat
pullerter med lys op, mens der på den
øvrige del kommer master, som sikrer
en god belysning af stien.
Den nye cykelsti er allerede asfalteret
langs Østerhåbsvej; med enkeltrettede
cykelstier på begge sider af vejen ud for
den nye vej Kvistvænget og med en 3
meter bred, dobbeltrettet fællessti langs
resten af Østerhåbsvej og frem til Skovkanten i Østerhåb.
Flere skal gerne vælge cyklen
Borgmesteren i Horsens Kommune,
Peter Sørensen, udtalte ifm. opstarten
af supercykelstien tidligere på året følgende:
- Vi vil rigtig gerne have flere til at
vælge cyklen frem for bilen, når de
f.eks. skal på arbejde eller har ærinder
i midtbyen. Det kræver, at vi får lavet
nogle gode og sikre cykelstier, og jeg er
rigtig glad for, at vi nu kommer i gang
med den første ud af en række supercykelstier, som gør det mere attraktivt at
hoppe på cyklen. Cyklisme er en bæredygtig transportform, som både gavner

folks sundhed og vores miljø, og så vil
det lette noget af trafikken på vores veje.
Samtidig matcher supercykelstierne den
store vækst i vores kommune f.eks. i
Østerhåbs-området, som de seneste år er
blevet kraftigt udbygget. Nu får vi skabt
en super god cykelforbindelse, som får
midtbyen, Østerhåb og Hatting til at
hænge bedre sammen.

Fakta om den nye supercykelsti
•
•
•
•
•

•

Ca. 4 kilometer lang strækkende
sig fra Østerhåbsvej i Hatting
til Lindvigsvej i Horsens.
Asfalteret og belyst på
hele strækningen
Mellem 2 og 3 meter bred
Fodgængere kan også
benytte stien
Kun få krydsninger med andre
veje, heriblandt Torstedallé.
Ved de fleste krydsninger
etableres der midterheller,
så man alene skal orientere
sig i én retning ad gangen.
Står klar til brug i maj 2021
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Velkommen til Kvistvænget og Valborgs Vænge
Af: Anni Østergaard Clausen
Horsens Kommune er godt i gang med at
etablere et nyt boligområde i Hatting. Udstykningen omfatter et 34 hektar stort areal, der
markerer afslutningen af Hatting mod øst. Jorden har hidtil været landbrugsjord, og en del af
den har hørt til Hatting Maskinstation.
Kvistvænget
Kvistvænget er første etape af det nye område. Byggemodningen af 26 byggegrunde på
Kvistvænget ved Østerhåbsvej er færdiggjort
og de er udbudt til salg på Horsens Kommunes
hjemmeside. Otte af grundene er allerede solgt
og skal indgå i en byggeudstilling til næste år.
I forbindelse med byggemodningen er der
blevet gravet kloakledninger ned, Østerhåbsvej
er blevet udvidet, og der bliver lavet stier til
fodgængere og cyklister på både nord- og sydsiden.
Valborgs Vænge
Kommunen arbejder pt også på byggemodningen af Valborgs Vænge ved Præstemarksvej.
Her kommer der 33 grunde, som forventes at
blive sat til salg til Påske næste år.
Kommunen oplyser, at man generelt oplever
fortsat .stor efterspørgsel på byggegrunde i området. Som det ses på kortet følger på et senere
tidspunkt også udstykningen Biegårds Alle, der
dækker området mellem Østerhåbsvej og Præstemarksvej.

Hvorfor navnene Kvistvænget og Valborgs Vænge?
De nye vejnavne har tråde til historien i Hatting. I forbindelse
med lokalplanlægningen har vejnavneudvalget konsulteret bl.a.
Hatting Sogns Lokalhistorie, som kom med bud til navngivning af
vejene. Navnene blev godkendt i forbindelse med lokalplanen.
• Kvistvænget: Jorden har tilhørt en gård, som har
været ejet af flere generationer med navnet Kvist.
• Valborgs Vænge. Valborg Pedersen var kendt i
området for at være husholdningskonsulent og
bestyrelsesmedlem i flere husholdningsudvalg, og en
af de drivende kræfter ved dyrskuerne i Horsens.

Hatting VVS aPS
udfører alt inden for

Vand - Varme - Blik
naturgaS
- få et godt tilbud

Hatting VVS APS
STOREGADE 25 - HATTING
8700 HORSENS
Telefon 75 65 36 22
Biltlf. 40 44 40 89
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Illustrationer af de nye udstykninger. Øverst Kvistvænget, nederst Valborgs Vænge
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Hatting Sogn Lokalhistorie

Bestyrelsen
Formand
Jens Chr. Vang
Rylevej 22
Tlf: 27 38 32 34
inge-jens@vanghorsens.dk
Næstformand
Kaj Hüttel
Tlf: 29 84 00 44
huttel@mail1.stofanet.dk
Kasserer
Børge Nielsen
Klerkevænget 7
Tlf: 75 65 32 19
Sekretær
Aase Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Egon Bech
Lovbyvej 71
Tlf. 75 65 30 40 / 21 40 74 28
egonbech@msn.com
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thyssen
Østerhåbsvej 22
Tlf: 75 65 35 58
aathyssen@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Margit Munch
Storegade 11B
Tlf: 29 65 16 48
margitmunch@gmail.com
Mail: hattinglokalarkiv@gmail.com
Web: hattinglokalarkiv.mono.net

Åbningstid
Arkivet har åbent den første tirsdag i hver
måned fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i lokalerne i
kælderen på Hattingcentret.

Bliv medlem
For et beskedent beløb på 75 kr. er du med
til at bevare sognets historie og modtager
medlemsblad i februar måned hvert år.
Du kan indmelde dig ved henvendelse til
Børge Nielsen. Medlemskabet gælder for det
enkelte medlem; det er ikke husstandsmedlemskab.
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Fra arkivet: Hatting Sogns vejnet
Landsbyen Hatting har en central
beliggenhed i det store område, der i
Middelalderen blev tillagt Hatting, som
samtidigt blev sogneby for et stort område. En sogneby blev altid en førende by
for sit distrikt, derfor havde mange folk
ærinde hertil gennem tiderne. Færdslen
i Hatting bevirkede, at talrige veje og
stier fik retning mod byen. Der fører ni
veje og stier til Hatting et vidnesbyrd
om byens betydning for omegnen. Ved
at betragte en landsbys vejnet kan man
modtage en del oplysninger om byen og
dens historie.
Fra alle sider er der kommet folk til
Hatting, også fra Eriknauer, der ligger i
en lille vejstjerne i landet ved Ølsted Å.
Det område af Hatting sogn, der findes
sydvest for åen, udgør det oprindelige
Eriknauer sogn, der blev annekteret af
Hatting sogn. Ved kongebrev i 1560 blev
det befalet at nedlægge
Eriknauer sogn. Sognet var
for lille, og præsten kunne
ikke bestride det, idet han
hver søn- og helligdag
skulle prædike på Bygholm
slot. Kirken i Eriknauer
blev nedbrudt, og dens materialer, klokker med mere
skulle anvendes i Hatting
Kirke.
Mærkelige navne
Eriknauer blev i år 1492
skrevet Jerknagen. I 1532
blev det skrevet Erchennawer. Forleddet kunne
være et tillægsord, der
svarer til oldtysk erchau,
som betyder ”udmærket
ædel”. Efterleddet er nok
naver ”bor til at udbore et
nav med, navbor”. Såfremt
man skal gå ud fra dette,
må navnet oprindeligt have
været et natur navn, idet

noget i terrænet er blevet sammenlignet
med ”et navbor”.
Hvis du med åbent sind bevæger dig
rundt på vor gamle kirkegård, kan du
ikke undgå at fornemme en vemodsblandet højtid bevæge dit sind ved mindestenenes tavse tale om mennesker,
der engang var i sognet, men som nu er
stedt til hvile i læ af Hatting Kirke. Nogle grave tilses stadigvæk af både tredje
og fjerde generation, andre er for længst
sløjfet og stenen fjernet.
På mange kirkegårde bliver stenen
knust til vejbelægning, og vore navne
glemmes, som sne der faldt i fjord. Den
fineste gestus benyttes i dag på Hatting
kirkegård, hvor stenene fra de sløjfede
grave stilles samlet i et hjørne på kirkegården, så efterkommere fortsat kan
finde navne på deres slægt langt tilbage.
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Afbud, udsættelser osv.
vil vi sende besked ud til
vores medlemmer, og håber
på, at generalforsamlingen
har forståelse for, at vi ikke
kan offentliggøre det i Hatting Bladet senest 14 dage
før afholdelse. Ja, det kommer så an på, hvornår vi får
mulighederne. Fra yngre
mennesker er vi foreslået, at
vi kan afvikle den digitalt,
men det lader vi ligge til
senere generationer.

Af: Aase Thyssen
Afbud, afbud, udsættelser,
udsættelser det er ikke nye ord
i ordbogen, men dog ord vi
hører og læser gang på gang i
denne tid.
Corona, Covid-19 skyder
meget i sænk. Der kommer
restriktioner ind imellem lempelser, så nye og flere restriktioner. På nettet kan vi google et
hav af disse restriktioner, der er
så mange, at hvis vi virkelig vil
sætte os ind i dem alle, så bliver vi rigtigt
meget frustreret.
Dog er vores frustration intet i forhold til, hvad det koster samfundet i
kroner og ører. Men hvad koster det
mentalt? Hvad koster folkesundheden?
De sidste nyheder i går viste en betydelig stigning i smittetal, og nye restriktioner kom i aftes. Det skal vi have
respekt for og taknemmelig for overvågningen af os.
Alligevel er jeg nået dertil, at det er
ulogisk, at ældre ikke må samles og dyrke deres sport, et legeme har det ligesom
et hus, bliver det ikke vedligeholdt, går
det i forfald. Hvad er så bedst?
Det var, hvad hjertet løb over med,
det var slet ikke det ærinde, jeg oprindeligt havde med indlægget, men dog, det
som er årsagen.

Udflugt i 2021?
Det er svært at planlægge noget. I
Hatting Bladet nummer 2 i maj 2020,
skrev vi fra Lokalarkivet, ”Vi håber på
udflugt”, vi skrev om turen til Djursland. Turen kunne desværre ikke gennemføres i 2020, men vi håber, den kan
gennemføres i 2021. Der var flere, som
havde meddelt os, at vi ikke skulle forvente, at de ville deltage i udflugten i år
på grund af covid-19, så vi valgte, at vi
ikke havde et grundlag til at gennemføre turen.

Generalforsamling
I vores vedtægter §6 står der, at der
skal afholdes ordinær generalforsamling
i februar eller marts måned, at generalforsamling skal annonceres i Hatting
Bladet senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Vi
plejer i dette nummer af Hatting
Bladet, at annoncere indkaldelse til
generalforsamling
med dato, dagsorden og gæst. I
skrivende stund
er det ikke muligt,
at opfylde kravet
BS Bogføring
i vedtægterne.
Filips Alle 5· 8700 Horsens· www.bsbog.dk
Når vi ved, hvilke
Britt Sønderby Hansen · Tlf. 2231 9955· britt@bsbog.dk
muligheder vi har,

Hjælp til de
administrative
opgaver i små
og mellemstore
virksomheder

Lukket arkiv
Arkivet har stort set siden 10. marts
2020 været lukket. Lokalernes størrelse
kan kun godkendes til 4 personer ad
gangen. Vi har den mulighed, at vi
kan hente materialer i arkivet, så vi kan
arbejde hjemmefra. I Hatting Bladet
nummer 2 i maj 2020 skrev vi om Arkiv.
dk, vi forsøger på bedste vis fortsat at
få lagt materiale ind, selvom arkiver er
lukket, men det er en lang og sej proces.
De kurser, vi normalt bliver tilbudt i
forbindelse med brugen af Arkiv.dk,
bliver også rask væk aflyst Indtil videre
gør vi det, så godt vi kan, og håber, at
hvis nogen ser fejl eller mangler, at de vil
komme med oplysningerne, så vi kan
få rettet det til. Vi er i Hatting i samme
situation som mange andre lokalarkiver.
Erfaring viser, at lokalarkiver stort set
ligger i forbindelse med ældrecentre.
Vi håber, at ingen har gået forgæves
til arkivet. Vi har ikke haft mulighed for
at have åben den første tirsdag i måneden, som vi altid har haft annonceret, og
vi har helt ærlig glemt at annoncere om
lukningen. Undskyld, hvis nogen er gået
forgæves. Det betyder ikke, at I ikke kan
komme i forbindelse med os, vi har alle
telefoner og mailadresser.
Vi glæder os, til vi kan ses igen.
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Hatting Parkens Venner

Seneste nyt fra legepladsen
Af: Mathilde Gjødsbøl Arvedsen

Bestyrelsen
Formand
Rasmus Bissenbakker Kærsgaard
51542313
bissenb@kker.dk
Næstformand/Kasserer
Flemming Løgstrup Andersen
27913921
flemmingloegstrup@gmail.com
Sekretær
Mette Bøje Henriksen
20885765
metteboeje@gmail.com
Medlem/Skribent
Mathilde Arvedsen
25856527
mathilde@arvedsen.net
Medlem
Helle Aa. Nielsen
42360414
helleaa88@gmail.com
Støt Hatting Parkens Venner
Bliv medlem og støt driften
af bl.a. legeplads
Tilmeld på
www.HattingParken.dk
Individuel medlemskab:
50 kr/år
Familiemedlemsskab
150 kr/år
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I skyggen af Corona har vi ikke kunne gøre alt det, som vi havde planlagt
– men vi ser fremad mod lysere tider til
foråret – hvor både situation og årstiden
forhåbentlig giver os muligheden for at
komme stærkt tilbage med nye arrangementer.
Tilbage i foråret valgte vi at udsætte
vores arbejdsdag, og med nye skærpede
retningslinjer blev både den store fælles
arbejdsdag og ikke mindst fejringen af
Hatting Parkens to-års fødselsdag aflyst.
Vi gennemførte arbejdsdagen i noget
mindre målestok sammen med et par
frivillige. Det blev til seks super hyggelige og effektive timer. Til arbejdsdagen
fik vi rystet alle gummimåtterne, herudover fik vi has på ukrudt i alle bede,
slået græsset og ikke mindst etableret en
pænere og mere stabil hegnsløsning, der
beskytter planterne imens de gror.
Tagene på bord/bænke sættene fik
også en gang olie. Dermed er legepladsen klar til fortsat sjov og leg.
En stor ros til alle, der benytter lege-

pladen! I er super gode til at rydde op,
benytte de opstillede skraldespande
og ikke mindst passe på vores fælles
legeplads. Frivillige passer hver uge
legepladsen, og det er forsat muligt via
hjemmesiden at byde ind på at tage en
tjørn en uge eller to.
Vi holder fanen højt og fastholder
ambitionen om at etablere et toilet ved
Hatting Parken. Vi er siden sidst kommet endnu tættere på målet med en
crowd funding via Spar Nordfonden,
og mangler kun at samle 5000 kr. ind
ud af planlagte 25.000 kr. Det mål når vi
sammen – med jeres hjælp inden crowd
fundingen udløber til jul. Det indsamlede beløb skal blandt andet sikre toilettet
fremover (f.eks. årlig spildevandsafgift).
Vi har også søgt en række fonde, men
det har vist sig lettere at få tilskud til en
legeplads end et toilet. Heldigvis har vi
oplevet støtte fra lokale private og virksomheder– TAK! – Vi har allerede indsamlet 285.000 kr. og mangler nu kun
125.000 kr. så vi er tæt på målet.
Tøv ikke med at gribe fat i os fra
bestyrelsen, hvis I har input, ønsker,
spørgsmål eller lign.
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www.tfskov.dk

Stopper dit afløb
af hår og slam?

Vil du undgå dette?

Så monter en selvrensende
No. 1 Linje Vandlås, som er
tilpasset disse modeller fra
Unidrain®:

s
ndlå
je Va
n
i
L
No.1

Evolutionparts · Oensvej 7, Hatting · 8700 Horsens · Tlf. 27 83 07 83

WWW.EVOLUTIONPARTS.DK
WWW.
EVOLUTIONPARTS.DK
.DK

Vandlåsen er VA-godkendt.

Evolution markerer 10 års jubilæum med ny vandlås
I 10 året efter at Evolution Parts. DK bragte den første indsatsvandlås til cylindriske afløb på markedet, kommer produktet nu i en ny version tilpasset de moderne linieafløb fra ´´
Unidrain R´´. Fordelen ved denne indsatsvandlås er at den i

lighed med forgængeren er selvrensende. Præcis 10 år efter at
´´Hjem og Fix´´ startede salget af den første version, ligger den
nyeste nu klar i byggemarkeder/trælaster over hele landet.
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Hos juniorerne går det derudad
både baglæns og i takt
Af: Lene Jørgensen

KFUM-Spejderne
Find Spejderne på facebook! Gruppen
hedder ’’KFUM Spejderne i Hatting NY’’
Kontakt:
Bævere: Jette, tlf. 21 96 54 64
Ulve: Kirsten, tlf. 61 30 34 22
og Anne, tlf. 40 25 27 73
Junior: Anja, tlf. 28 57 94 42
Trop: Preben, tlf.: 29 41 13 23

Mødetider skoleåret 2020/21
Møderne afholdes i Spejderbyen
Overholm 13, Hatting
Bævere, 0.-1. klasse:
Torsdag kl. 17.00-18.30
Ledere: Jette og Torben
Ulve, 2.-3. klasse:
Tirsdag kl. 17.30-19.00
Ledere: Kirsten og Anne
Junior, 4.-5. klasse
Onsdag kl. 18.30-20.00
Ledere: Anja og Michael
Trop, 6.-9. klasse:
Torsdag kl. 19.00-20.30
Leder: Preben
Vi følger skoleåret, så hvis skolen holder
ferie, er der heller ikke spejder.

Hvad laver man egentlig, når man er
spejder? Det er nok et af de sværeste
spørgsmål at svare på, når nye forældre
tropper op i Spejderbyen. For sandheden er, at nogle af tingene er super
fornuftige og lærerige, mens andre er så
fjollede, at det udefra set kan være svært
at se meningen. En af sangene i vores
sangbog hedder »Spejderliv er leg for livet«, og det passer meget godt på, hvad
juniorspejderne har gang i for tiden.
De har nemlig trænet sig op til, og
udført en 5 km march baglæns, eller
i makkerpar. Gik man makkermarch
var kravet, at man var bundet sammen ved ankel under hele turen. Det
er sværere end man skulle tro, at gå
bundet sammen ved anklen så længe,
og det kræver meget samarbejde og
samme viljestyrke og udholdenhed
som baglænsmarchen gør. - Og corona
gav da også nogle udfordringer, da
man kun kunne være makker med en,
man gik i klasse med. Iført refleksveste
startede spejderne i Spejderbyen med
retning mod Eriknauer og retur igen. Da
de vendte tilbage, havde de, der havde
gået baglæns meget ømme ben, og de
nu opløste makkerpar kunne næsten
ikke gå lige, og der var store smil og grin
hele vejen rundt.
Især for de ældre spejdere er det
rart at spejder kan være et frirum,
hvor man stadig fjoller, leger og
somme tider laver helt vildt skøre ting.
Ugen efter kan programmet stå på
førstehjælp eller pionering. Så er der
balance.
Hos ulvene har de unge ulve taget
dolkebevis, - og har i samme ombæring også lært om førstehjælp. - For
en sikkerheds skyld. Bæverne laver
mad på bål og lærer om kirken. De har
blandt andet været på rundvisning i

kirken, hvor der både blev kigget dybt i
døbefonten og kigget ned fra prædikestolen.
Coronarestriktionerne rammer
selvfølgelig også os, så langt det meste
spejderarbejde foregår udenfor for tiden,
men det kører, og vi må stadig være
sammen! Men fordi Hjemmespejd var
sjovt, så har man stadig mulighed for at
lave ekstra spejderopgaver derhjemme
og tage mærket.

Der er kommet en del nye spejdere
efter ferien, hvilket er rigtig dejligt. Velkommen til jer! - Men skulle man sidde
derhjemme og have lyst til at prøve, så
vi har stadig plads til flere.
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JULETRÆSINDSAMLING
Spejderne samler juletræer ind lørdag den 9. januar, for
at tjene penge til gruppens aktiviteter. Igen i år vil det
glæde os, hvis I vil støtte en lokal forening, og samtidig
slippe for besværet med at skaffe juletræet af vejen.
Det foregår på den måde, at man sender en SMS til Lene
Jørgensen på 27 77 14 08 med sin adresse samt antal
juletræer der skal hentes senest kl. 9.00 den 9.1.2020.
Prisen er 30 kr., som enten bindes i en pose i toppen af
træet eller betales pr MobilePay til samme nummer.
(Husk at skrive adressen i kommentarfeltet.)
Angiv hvordan I ønsker at betale når I sms’er.
Træet sættes ud til vejen senest kl. 10 på
dagen, hvor indsamlingen begynder.
Vi kører i Hatting, Korning og Østerhåb, og
håber at være færdige senest kl. 14.
Når træerne er samlet ind, afleverer vi dem i Børnehaven
Solstrålen, hvor børnene hygger sig med at bygge huler af
dem, indtil træerne ender deres dage som Skt. Hans Bål.

GABO
GAMST BOLIGUDLEJNING

Der opføres 8 nye lejeboliger på
Overholm 46. Alle med tilhørende
carport og isoleret skur.
Godt kvalitetsbyggeri.
Forventet indflytning juni 2021.
Se mere i næste nummer
af Hattingbladet.
Du/I er velkommen til
at kontakte os på:
Tlf: 40413221
Mail: tg@gabo.dk

DIN LOKALE LEVERANDØR AF
Stålwirer - Tovværk - Løfte- & Surringsgrej
Test af Løfte- & Surringsgrej
6.30

VI KAN TILBYDE:

BRØDUDSALG
APOTEKERSALG
TIPS & LOTTO
BILLIG BENZIN
EGEN SLAGTER
ET VÆLD AF VARER
POST IND- OG UDLEVERING
.. OG ALTID ET GODT HUMØR

Tel.: +45 7669 7070
www.nos-as.dk
NOS A/S
Overholm 7, DK-8700 Horsens
Fax: +45 7669 7071
E-mail: sales@nos-as.dk

Unavngivet 1 1

22-01-2020 11:12:57
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Hatting IF

Ny hovedsponsor i Hatting IF
Af Brian Juel Jørgensen

Generel mailadresse

hifhatting@gmail.com

Formand

René Petersen
61 61 53 27
formandhattingif@gmail.com

Kasserer

Brian Juel Jørgensen
20 68 01 42
fam.juel@email.dk

Klubben/Kiosken

Lene Andreasen
76 34 44 26
lenelea@hotmail.com

Badminton

Fodbold

Flemming Madsen
60 39 09 31
formand@hatting-torsted.dk

Folkedans

Alice Mikkelsen
75 69 10 69
aamikkelsen@hotmail.com

Gymnastik

Hanne Frederiksen
31 33 27 14
perhanne@stofanet.dk

Håndbold

Anita Kjær Madsen
20 81 32 56
anitakmadsen@stofanet.dk

Tennis

Kristian K. Kjersgaard
60 12 22 64
kristiankkjersgaard@gmail.com

Cykling

www.lyngsoevvs.dk

Velkommen på Nybolig Arena
På vegne af: Martin Skjold

Peder Andreasen
30 37 35 43
Braas_andreasen@hotmail.com

Arne Mikkelsen
40 95 81 78
mass@stofanet.dk

Sla-ba-du-ba-delle, rask som en Gazelle....
(3 år i træk !) Vi er meget stolte af, at kunne
præsentere klubbens nye hovedsponsor.
Hatting IF har nemlig indgået en sponsoraftale med LYNGSØ VVS, som er som er gældende for de kommende 2 år. Vi ser frem til et
godt samarbejde - til gavn for både LYNGSØ
VVS og Hatting IF.

Hatting-Torsted Fodbold har indgået
en spændende sponsoraftale med Nybolig
Horsens, så Torsted Stadion nu har skiftet
navn til Nybolig Arena. Ejendomsmægler og
indehaver af Nybolig Horsens, Jens Jensen,
udtaler i forbindelse med sponsoraftalen: - Vi
har i Nybolig Horsens valgt at støtte HattingTorsted Fodbold for at vise vores støtte til en
velfungerende klub med en stærk klubånd,
som vi med sponsoratet kan være med til at
videreudvikle.
Stort fodboldhjerte driver værket
Det er ikke tilfældigt, at Nybolig Horsens
vælger at indgå et sponsorsamarbejde med
lige netop Hatting-Torsted Fodbold. Jens Jensen føler nemlig et stort personligt tilhørsforhold til klubben.
- Jeg har et stort fodboldhjerte og et stærkt
tilhørsforhold til klubben. Jeg har spillet her
siden 1987, og jeg spiller stadig på Veteranholdet, Superoldboys og Serie 6-holdet, forklarer
han. Jens Jensen har været ungdomstræner og
sidenhen formand i klubben i perioden 20092019.
Bydel i vækst
Hatting-Torsted Fodbold er en breddeklub
for både børn, unge og senior, som ligger i
det store vækstområde, som Torsted er. Det
gør området enormt interessant, tilføjer Jens

Jensen.
-Torsted er en bydel i Horsens, som udvikler sig ekstremt meget. Der bygges meget
herude for tiden, hvilket giver området et
enormt potentiale for os. Derfor ønsker vi at
understøtte lokalsamfundet, der hvor vi kan,
siger han.
Vi oplever i forvejen en god opbakning til
vores Nybolig-forretning af lokale borgere,
så det vil vi også gerne vise vores tak for gennem denne udvidelse af vores sponsorat.
Jens Jensen har tidligere givet Horsens
Kommune et økonomisk bidrag til etableringen af kunstgræsbanen Nybolig Kunstarena
i forlængelse af stadionet, ligesom Nybolig
Horsens også allerede sponserer klubbens
spillertøj.
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HIF Badminton update
Af: Peder Andreasen
Nu er den nye badminton sæson i
fuld gang og på trods af Corona situationen er der godt gang i hallen i Hatting.
Vi er blevet en ny bestyrelse og glæder
os over mange nye tiltag i klubben.
Ungdomsafdelingen
Vores mange unge spillere, som
kommer fra både Hatting og Torsted,
deltager i årgang U11 og U13 i DGI’s
ungdomsholdturnering (holdkamp),
og de har allerede været af sted første
gang med stor succes. Det er udviklende
og spændende for de unge spillere at
komme ud at dyste mod hold fra andre
klubber.
U13 holdet gav den gas på banerne i Stensballe
Samtidigt har vi foræret en ny lækker
spilledragt til alle de unge, så de nu ser
ens ud i deres flotte nye klubtøj. Vores
sponsor Lyngsø VVS har gjort dette
muligt, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Kom og prøv badminton
Om mandagen er der plads til flere
ungdomsspillere, som træner fra kl.
16.15 til 18.30, så kom endelig ned i hallen til vores trænere Gitte og André for
at prøve om badminton er noget for dig.

Aldersgruppen er fra cirka 8 til 14.
Ledige tider i hallen
Og nu til en anden vigtig oplysning.
Vi har fået ekstra tider i hallen i denne
sæson, og dette betyder at vi nu har
plads til flere spillere i hallen. Mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag aften har vi ledige tider til voksne motionister - om onsdagen allerede fra klokken 18.45. Så kontakt
os hvis I har lyst til at spille, så prøver vi
at finde en løsning til Jer. Selvom I ikke
er 4 til en bane, så kontakt os alligevel,
og vi vil prøve at finde en løsning, så vi
kan få hallen fyldt helt op.
Sæsonen løber helt indtil Påske 2021, så
der er mange gode timer i hallen endnu
i denne sæson.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Peder Andreasen
Formand for HIF Badminton
Tlf: 30373543
Mail: Braas_Andreasen@hotmail.com
U11 holdet klar til kamp i Beder/Malling.
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Kender du til linedance?
Af: Linda Frederiksen, Horsens New Style Dance Club
Linedance har vundet mere og mere indpas i danskernes
hjerter. Muligvis fordi man danser med sig selv, men alligevel
sammen med en hel flok. Til information for dem, der endnu
ikke har stiftet bekendtskab med linedansen, kan vi fortælle at
man står på nogle rækker ved siden af og bagved hinanden,
og har det lige så sjovt som man selv vil have det. Linedance
danses af både børn og voksne, unge som ældre. Musikken er
alt mellem himmel og jord, bl.a. country, rock, pop og vals.
Vil du selv prøve?
Vi starter nyt begynderhold op den 7. januar 2021. Det
bliver om torsdagen fra kl. 19 – 20 med instruktør Birte Lyng
Vestergaard. Træningen foregår hos Horsens New Style Dance Club på Kometvej 4 i Torsted. Læs mere om os og vores
øvrige hold på vores hjemmeside: www.newstyledance.dk

Y Mens Club
Ledelsen i Hatting Y Men’s klub:
Præsident: Sigrid Olsen, tlf.nr. 28289843
Vice-præsident: Peter Rabjerg / Past-præsident: Hans Johansen
Skatmester: Helge Simmelsgaard / Sekretær: Hanne Jørgensen

VI tIlbyder
•
•
•
•

Kloakarbejde (aut. kloakmester)
Landbrugsarbejde
Lastbilkørsel / Gylletransport
Slamsugning og -spuling

Ring på telefon 75 65 30 32
NIELS BIE's
MASKINSTATION
Østerhåbsvej 80 · Hatting · 8700 Horsens

Generationsskifte – Hvem skal arve din
virksomhed, når du dør?
Damhaven 5 C, 7100 Vejle
Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens
Telefon: 7572 4100
www.codexlaw.dk
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DAGLIG RENGØRING
HOVEDRENGØRING

FLYTTERENGØRING
GAVEKORT UDSTEDES

v. Ruth Christensen
Smedebakken 6, Hatting • 8700 Horsens

Hatting Vandværk
Hatting Vandværks formand er John C.
Ullerup, Storegade 33. Han kan træffes på tlf.
20 11 35 15 eller mail jcu@stofanet.dk
Kassereren hedder Torben Eriksen. Det er ham, der har
med målerregnskab at gøre. Han bor på Præstemarksvej
72 og har tlf. 75 65 30 27 og 26 39 30 27.
Ved driftsforstyrrelser skal du ringe til Kjeld Olesen fra
Hatting VVS. Han har tlf. 75 65 36 22 / 40 44 40 89.

www.amalielund.dk

El-installation og teknik
til både private og erhverv

Service

Automatik

VINDUER

- din online vinduesmester

Installation

Grøn energi

Privat

STOREGADE 2 - HATTING - 8700 HORSENS
TLF. 7674 4015 - INFO@TE-EL.DK - WWW.TE-EL.DK

Vinduer	
  og	
  døre	
  med	
  og	
  uden	
  montage	
  
Se	
  mere	
  på	
  www.ja-‐vinduer.dk	
  
	
  
Eller	
  ring	
  :l	
  Johnny	
  -‐	
  	
  26858962	
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Halloooo – er I der?
Af: Anne Grete Bøndergaard
Måske er der nogen af jer, der har
tænkt sådan den seneste tid?
Corona virusset påvirker stadig
samfundet, og skiftende udmeldinger
og restriktioner gør det svært at finde
ud af, hvad man må og ikke må. Senest
på Hatting Centret har vi oplevet det i
forbindelse med de stigende smittetal i
Horsens midt i oktober. Fra den
ene dag til den anden blev der
udstedt besøgsforbud på alle
plejecentrene, men gjaldt det nu
også i Hatting? Mange var forvirrede – og deraf spørgsmålet – er I
der?? Men det er vi – i hvert fald
i skrivende stund her ultimo oktober. For Hatting Centret er ikke
et plejehjem med døgnpersonale,
men et åbent aktivitetscenter–
med tilhørende ældreboliger. Så
denne gang var vi ikke omfattet
af restriktionerne. Forvirret? Det
kan jeg godt forstå. Men som sagt
– vi er her! Hverdagen – om end
den er ny – og næsten foranderlig
fra dag til dig – kører lige så stille
og roligt. På lavt blus rigtignok,
men ”den gamle dame” som Hatting Centret er, lever og ånder
– selvom hun delvist ligger i dvale. Og
når ”hun” igen får lov – når vi på et tidspunkt kan sige, at nu er Coronakrisen
slut – vender hun stærkt tilbage med
fornyet energi og nye ideer.
Vores hold kører igen – der drejes i
træværkstedet, diskuteres spændende
litteratur, pustes på yoga-måtter og på
maskinerne i motionsrummet, arbejdes
med ler og meget mere. Det foregår med
afstand og med færre deltagere – naturligvis, for vi har et stort ansvar for at
passe på hinanden.
I samtalen med brugere og frivillige

fornemmer man dog et stort, uudtalt
hjertesuk: Vi savner det sociale! At kunne mødes til en fest, til et arrangement,
et foredrag – for ih, hvor vi trænger til
at feste, hygge os, koble af og for en
stund lade Corona være Corona. Netop
de sociale arrangementer har der været
lukket helt ned for i meget lang tid. Og
det er svært. ”Vi skal være ansvarlige,
men skal vi også leve” høres der med
jævne mellemrum.

I den kommende tid vil vi – dersom
situationen tillader det – skabe rammerne for noget af det sociale samvær,
Hatting Centret er så kendt for. For der
er et stort behov. Det bliver med færre
mennesker – og med afspritning og afstand, men vi krydser fingre for, at det
kan lade sig gøre. Arrangementerne vil
vi ikke offentliggøre her – dertil er situationen simpelthen for omskiftelig, men
derimod på Facebook og i huset.
Vi mennesker er meningssøgende
væsener – og vi vil ofte prøve at finde
mening og noget positivt/lærerigt i de

hændelser og kriser, vi møder i livet.
Nogle gange kan det lette lidt af det
svære – selvom vi aldrig skal bagatellisere andres eller vore egne vanskeligheder.
Dette gælder også i den nuværende
situation. Som nation får vi nærmest en
gratis efteruddannelse i omstillingsparathed, hvor vi fra dag til dag – nærmest
fra time til time – skal forholde os til
smittetal og kurver, nye tiltag og restriktioner, der definerer hverdagen på ny.
Vi ruskes konstant op og må tilpasse os
noget udefrakommende. Og må lære at
acceptere, at ikke alt er i vores hænder.
Vores kontrolbehov udfordres. Det
bliver svært at planlægge – og at leve
med et ben ude i fremtiden, som mange
af os nok let kommer til. Måske dette
også kan have en positiv effekt: At vi
tvinges til at fjerne blikket lidt fra horisonten og kigge på dét, der sker lige her
og nu.
Og så er der det med fællesskaberne –
og samværet med hinanden. Det, vi ofte
kommer til at tage for givet – og som vi
nu – på en barsk måde, har været tvunget til at undvære. Måske går det endnu
mere op for os nu, hvor afhængige vi
er af hinanden som mennesker. Vi er
ikke gearede til at være alene – vi er ikke
skabt til det. Vi er flokdyr, vi har brug
for hinanden – til at le og græde med, til
at hygge med, lære sammen med – leve
livet med. Det er måske heller ikke så
skidt, at vi i højere grad får øjnene op for
dette. For der følger også ofte en værdsættelse og en taknemlighed med sådan
en erkendelse.
På Hatting Centret glæder vi os til, at
vi igen kan samles til en påskefrokost,
en temadag – en koncert eller vores hyggelige julemarked. At vi kan være med
til at skabe rammerne for noget af det,
der er med til at give mening i livet: Fællesskabet.
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Naturen styrker vores mentale sundhed
Fra Psykiatrifondens nyhedsbrev: ABC
om mental sundhed – udsendt 8.10.2020
Natur, frisk luft og sollys spiller en vigtig
rolle i forhold til at styrke vores mentale
sundhed. Forskning viser nemlig, at det har
en positiv effekt på vores mentale sundhed,
når vi opholder os i naturen – både i selskab
med os selv og andre. Det skyldes blandt
andet, at der er gode muligheder for at være
nærværende og sanselig i naturen.
84 % oplever, at friluftsaktiviteter øger
deres psykiske velvære og forbedrer humøret
At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er
mindst lige så vigtigt som at være fysisk
sund, da det fremmer livskvaliteten og fx
modvirker depression og angst. Psykiske
lidelser udgør en af de største sygdomsbyrder
på verdensplan, og den seneste nationale
sundhedsprofil viser en markant forringelse

af danskernes mentale sundhed fra 2010 til
2017.
Natur og friluftsaktiviteter har en positiv
effekt på fx velvære, ro, nærvær og selvtillid.
Og det er velkendt, at natur og friluftsliv
er et effektivt redskab i forebyggelse og
behandling af mentale sygdomme. Faktisk
oplever 84 %, at friluftsaktiviteter øger deres
psykiske velvære. Så der er god grund til at
komme ud i det grønne.

På Hatting Centret har vi også fokus
på at komme ud i naturen. Vi har de sidste par år allieret os med naturvejleder,
Thorke Østergaard, som på dygtigste
og mest underholdende vis har taget os
med rundt til skønne naturområder i
Horsens og omegn. Her har vi hørt om
både fugle, insekter, træer og planter
– ofte med en lille anekdote knyttet til,
inden vi har drukket kaffe og hygget os
i selskab med nye og gamle bekendtskaber. Corona-epidemien satte i foråret en
stopper for afviklingen af vores naturture, men vi har taget revanche i efteråret, hvor det er blevet til en tur til Nørrestrand og Kokkedal skov. Og Thorke
har lovet at tage os med på tur igen til
næste år – så der er noget at glæde sig til.
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Hatting Centrets faste aktiviteter
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.15 - 10.15
Linedance (øvede) i cafeen

Hver mandag

Alle linedance hold på Hatting Centret
træner pt i klubben på Kometvej 4 i Horsens
(Dsv´s lokaler.) Tirsdag kl. 8.45-9.45

Kl. 10.30 - 12.00 (4. mandag hver måned)
Litteraturgruppe
Kl. 10.30 - 11.30
Begynder-linedance
Alle linedance hold på Hatting Centret
træner pt i Klubben på Kometvej 4 i Horsens
(Dsv´s lokaler.) Onsdag kl. 11.15-12.15

Kl. 12.45 - 13.45
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum
Kl. 13.00 - 15.00
Billard
Kl. 13.00
Keramik
Kl. 13.00
Malehold
Kl. 18.30
Syning og hygge

Hver tirsdag

Kl. 13.30 - 15.00
Billard/Dart

Hver onsdag

Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.30 - 11.30 (4. torsdag hver måned)
Strik til nødhjælp
Kl 10.00 - 11.00
En tur på løbebåndet i centrets motionsrum
Kl. 10.15 - 11.30
Litteraturgruppe
Kl. 13.00 - 15.00
Slægtsforskning på nettet
Kl. 13.30 - 15.30
Kortspillet Whist

Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 10.00 - 11.30
Fællessang m. Marie Bie ved klaveret
Kl. 13.30 - 14.30
”Frisk motion” - Gymnastik til musik

Hver torsdag

Kl. 08.30 - 09.30
Yoga/pilates.
Kl. 09.00 - 11.00
Datacafe - åben og gratis vejledning
for alle med spørgsmål om IT
Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.30 - 11.30 (2. onsdag i hver måned)
Strik til nødhjælp
Kl. 10.00 - 14.00
Kreativt værksted - Håndarbejde.
Kl. 12.00 - 14.00
Billedbehandling.
Kl. 13.00 - 15.00
Kortspillet Skip-bo i cafeen

Hver fredag

Kl. 09.00 - 12.00
Træværksted
Kl. 09.30 - 10.30
»Hold dig frisk«

Moderne
kursusfaciliteter
i naturskønne
omgivelser

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
Tlf. 75621799

Tømrer- og murerarbejde udføres
Kirkebakken 47, Hatting
Tlf. 20 87 00 04

bygholm.dk

HATTINGBLADETS ANNONCØRER
Thykjær Turisttrafik

Teknik og El Aps

Super Brugsen Hatting

Nos A/S

Lyngsø VVS

KB Bogføring og Kontorassistance

Hatting Thermoglas

Hatting Bilcenter

Grafisk Forum

Gamst Boligudlejning

Evolutionparts

Codex Advokater

CES Anlægsgartner

Bøje Kran og Maskintransport A/S

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter

BS Bogføring

Amalielund Mad

Allround Service ApS

FIRMA

Smedebakken 10

Gotlandsvej 1

Storegade 2

Storegade 10

Overholm 7

Østerhåbsvej 80

Rasmus Hansens Vej 4

Smedebakken 8

Lundagervej 25 F

Stationsvej 27

Smedebakken 6

Storegade 25

Kirkebakken 37

Smedebakken 2

Fuglevangsvej 41

Bomvej 9

Oensvej 7

Vitus Berings Plads 5

Mejerivej 18

Meteorvej 9

Hattingvej 49

Filips Alle 5

Silkeborgvej 44

Klaksmøllevej 2

ADRESSE

Hatting

Hatting

Horsens

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hedensted

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Hatting

Horsens

Løsning

Hatting

Horsens

Hatting

Horsens

Horsens

Hatting

Horsens

Korning

BY

75 65 33 99

20 87 00 04

75 65 35 88

25 40 90 35

76 74 40 15

75 65 34 00

76 69 70 70

75 65 30 32

20 11 57 05

75 61 37 66

22 64 61 67

26 85 89 62

40 26 49 73

75 65 36 22

75 65 32 66

75 65 30 36

75 61 33 44

40 41 32 21

27 83 07 83

75 72 41 00

30 27 04 48

25 22 26 66

75 62 17 99

22 31 99 55

75 61 51 26

20 25 55 98

TELEFON

post@vpm-hatting.dk

horsensudestuer@gmail.com

post@tfskov.dk

tt@thykjaerturisttrafik.dk

info@te-el.dk

sales@nos-as.dk

niels-bie@stofanet.dk

1christianandersen@gmail.com

lyngsoevvs@lyngsoevvs.dk

kbbog@hotmail.dk

mail@ja-vinduer.dk

hjemmeservicekontoret@mail.tele.dk

mail@hattingthermoglas.dk

hattingbilcenter@mail.dk

grafiskforum@grafiskforum.dk

tg@gabo.dk

skipper@evolutionparts.dk

info@codexlaw.dk

ces@cesanlaeg.dk

thomas.boje@stofanet.dk

info@bygholm.dk

britt@bsbogfoering.dk

amalielund@amalielund.dk

mj.allroundservice@gmail.com

E-MAIL

www.vpm-hatting.dk

www.tfskov.dk

www.thykjaerturisttrafik.dk

www.te-el.dk

www.nos-as.dk

www.hattingmaskinstation.dk

www.lyngsoevvs.dk

www.kbbogforing.dk

www.ja-vinduer.dk

www.rcservice.dk

www.hattingthermoglas.dk

www.hattingbilcenter.dk

www.grafiskforum.dk

www.evolutionparts.dk

www.codexlaw.dk

www.cesanlaeg.dk

www.boje-maskintransport.dk

www.bygholm.dk

www.bsbogfoering.dk

www.amalielund.dk

HjemmeService Kontoret
JA Vinduer

Murerfirmaet Christian Andersen ApS
Niels Bie’s Maskinstation

STØT DEM - DE STØTTER OS

HJEMMESIDE

Tømrerfirmaet Skov A/S

Kirkebakken 47

Hatting

Hatting VVS ApS

Tømrerstuen

Smedebakken 12

www.superbrugsen.dk

Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S

www.hattingbilcenter.dk

Resultatgivende ”trygsager“
både online og offline !

Vores kompetencer ligger indenfor
produktion af tryksager, webløsninger,
kommunikation og logistik.
Vi gør din opgave til en tryg sag !

V/Michael Jakobsen
Klaksmøllevej 2
mj.allroundservice@gmail.com

Fuglevangsvej 41

8700 Horsens

grafiskforum@grafiskforum.dk

Tlf. 75 61 33 44

www.grafiskforum.dk

BANKER
FJERNVARMEN
PÅ DØREN?

- du kan trygt ringe til os, hvis du ønsker et varmt hjem

lyngsoevvs.dk

Tlf: 7561 3766

